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su har vi såluncla bilctat s\m{sKA IyEISI{ COReI Sitr,rsrurm. Det skedcle dlen 18 feb-

n:ari t%), vilket självfallet konmer att bli en benärkelsecl.ag i Sä).Iskapets historier

Sa,rntidig$ antogs etadgar: för Sä11skapet, vilka finnes i en gtencilupplaga, så att alla

nedlemar kan få va.r sitt exemplar. Årsavgiften blev också faststä11d' på detta konsti-

tuerande ss,nrnantriide - 1! lronor. Skulle två eLler flera personer i sernna farailj öns-

ka nedleneskap, vilket redan ofta visat sig vara fallet, betalar endast en fqnrlJemed-

Ien 1! lronor, de örnigp 5 kronor. För två iikta nakar blir avgiften alltså 20 ltonor,

likson toex. för far-dotter oev. Varje medlem und.er 15 år betal-ar likaledeE endast I
kronor. Postgironr:nret åi;r 70 0O 07 Stockholm l{0.

Det har givetgis kostat en hel del att starta vårt Sällskap. Man tåinker lnte på

nå,6ra Etörre utg.ifter L samba.nd B€d t.ex. en kallelse till nöte, son trillar ner 1

brevlådan, men son exenpel viI1 jag bara nännar att porton hittlLs hostat 100 lrr och

d.en 1i.11a a,nnonsen, som vi ha.de inne i Er:nd.sport angående Sällekapets bililande, gick

på 90 la'onor. Måtte nedlensavglfter fylla vårt kaseaskrln, d.å desea iin eå ltingB åir vår

end.a inkonstkalla. Ja, nu nog om detta.
För orrdningens skull vill jag ange, vilka personer son blev vald.a att ingå i sW-

releen fra,n ti}} nästa årsnöte, vilket enl-igt stadgarna skaLl hå1Las senast under nars

nånsd 1964.
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@ bör nan väl ha i ett sådant här nedlensblad - en förklaring

ti11 vart vi syftar med "Corgi Pratff.

Yl syftar helt enlcelt tllt KONTÅKI ned. Sällskapets nedlemar. Denna kontakt tror vi
- utöver att vi träffas på 'rsällskapsaftnar"' årsnöten m m - liinprigen kan hålras ned'

ett enkelt ned.lemsbla/t. Vad skall d.å "Fratetn hand.La on? Jo, allt son rör våra fyrben-

ta vänner och Sällskapet. T.ex. referat från utstii,llningarr snå berättel-ser on olika

Welsh Corgi-hundar, d.eras vanor och ovanor, råd i största allu*i,nhet och i bästa väl-

mening m m. Är clet någpn, som v:i.11 skriva något eller har nfuot att ned'de1a genon rrPtra-

tetrt, så är tlet bara att sända in d.et ti1l vfu selreterare. Redaktören blir taokgan

över bidrag t|ll att göra rtlto+^tlt hri:mont för a,'lla neå1eone'na,



A propos lJelsh Corgi $äl1skap så firurs det rnånga sådana på ;oreicfotet. Vl har IILL-

stcivit 1O dylika i fyra av de fero världsdelarna, niinligen Anerika, Afrika, Australien

och Eurapa, där både Irland och England är representerade. Englands stijrsta klubbr Tlie

WeLsh Corgi League, med sina över 10OO nedlennar över hela världen, finnes bland dernt

sorn vii1vl1ligt liinnat uppgifter angående sin klubbstlrelse, stadgar och arbete. I denna

klubb är tre personer i vår styrelse på eget initiativ redan nedlennnar sant har ltre Mld-

1a3d Welsh Corgi Club utnännt en av clessa till hedersmedlem på gnrnd av vi.sat intresse

fcir Corgi-rasen.och Welsh Corgi-SäIlskapets bi-ldande. För att få id6er ti1l hur vårt sä]]-

skap l?inpl-igen biir arbeta har dessa koniakter vari-t synnerligen värdefu11a oeh gett oss

lnblick i hlr andra Welsh Corgi sarnmanslutningar har det ordnat. De flesta lclubbarna har

ett 11tet nedlemsblad, saJnman komster och utställningar.Mer om detta i nästa ilPrat(.

Welsb Corgi-fiLnen, son vi får se på vår säUskapsaften den 22 apri1, tycks visas i aILa

klubbar då och då.

Utst$illni-nsssäsoneen har nu börjat. Vi hoppas på en stor anslutning, och vi önskar

alla nedlenmarna lycka tillt Se upp ned sista anmiilningsdaturn! Dern finner Ni i Svenska

Kennelklubbens utställnlngsprogran i tidskriften Hudsport. Obserrrera att Specialklubben'

ftjr Säi1lskaps- rch dvärghundar inte är med där utan på annat ställe i tldskriften under

rubriken rr Specialklubbarnatr,
On Nl v111 giira en resa från Stockholm eller aru']an ort till någon av desga utstiill-

ningar, kan Ni begagna Er av Herr G.Edgrens resor från Ciiteborg e11er Herr Adenbys rese-

serrice från Stoekholn. Det flnns även andra resefiiretagr varon det brukar rneddelas i
Hgndsport. (Detta är inte, tyvärr, betald reklam för avann?innda resorr vilket hade varit
bra för Siillskapets kassa, utan enbart ett konstaterande av att dessa rnöJligheter finns

och även har prövats av oss vj.d flera ti11fä11en.

De utstiiLlningsresultat vi der,na gång kan meddela är följandec Vid Int Utstäl1ning-

en i 0s1o d,en 21.24. febr 1963 anordnad av Norsk Kennelklubb deltog ! Welsh Ccrgi, därav

2 från Sverige.- Hund: Ch Rrttarens Tcm Tj.tt, Ilingberg, Sthl-n, 2:a skI, hp. - Ti-k: !g!-
tarens Ursa l,taior, Bergelin, Lidi-ngö, Cert, Cacib, Blr, hp.

Vi6 Specia-lklubbens f?jr Sä11skaps- och dvärghundar utstäl}ning i örebro den 24. rnars

deltog 4 Welsh Corgi.-Ti-kl Ryttarens Ursa l4inor, Bongenhielm, Sihlnr Cert, Bir, hp.

åfrådite. åchlrdn, Bronma, 2:a skl, 9g1g[!9, Johansson, Askersundr 2:a ökl samt [i$J,
Siiderberg, Va:drolm, 2:a ök1.

Vid Int Utst?illningen i Helsingfors den 3O-3L mars, anordnad av Finsk Kennell'Jubb,

de1tog3We1shCorgi,därav2frånSverige.-Tik:@Berge1in'Li.-
dingö, Cert, Bir, hp. ltrgdite,, Schir6n, Bromma, 2la ökl.

Eär kan nlimnas, att @!or och Rrbtarens Ursa Minorr sotn erövrade resp

No'd. Ch- och llv Ch-titkr veckorna efter varandra efter att ha tilldelats sina santliga

certifikat av 6 olika donare av engelsk, finsk och svensk nationalitet, äro hrllsyskon.

I nästa rPratrt redovlsas hl.a" utställningsresr:ltaten från SKK:s utställnlngar i
Borås och stockholr'' 

Redaktiiren.


